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4 ıa tahrikat •• Mütemadiyen ·tahrikat 
' 

sebecilerle muhalifleri anlaştı, 
Şimdilik Sancağı Araplığa mal 
fmekdavası peşinde birleşmişler 

~~~~~--~~-ı 

Suriye f aşve -
kilinin Ankarayı 

ziyareti 

Nevzad Güven 

uriy<• Bnşnkili C<mil .'•!Ur
dum bugUn Anknrndadır . 
ı:rO.n"ia-Surİ.\"'e mu:ıhede!oôinin 

iln!iiız mcclısi t:ır:ıfındnn t.asdikı 

.ı hallelmt")t Urt•re }laı·i-.e ~itmiş 

Suri,ye Jjo ,-ekilinin dönU~te An

ta~ a.:: ugr:ınıa."iını ·rurkiyc efk3rı 

!.ımi_yt·si hU.yUk bir memnuni: t:lle 
akki etmiştir. il. C<nıil ,\1urdUmUn 
lnrndn ynpııcn~ı muhakknk olnn 
uşm<ılardan iki memleket mUn<ı-

heth:ri için Jne~ 'ud bir neti et." elde 

~lecegini kuvvetle ummakln:'·ız .• Bu 
idimiı.ı kı~ nıelli ve ltomşu devlet 

'lfvckilinin l,ınnbul g<ızelecilerine 
ledigi sözlcı· çok kU\ vetlendir
tir. 

U2un vıllnrdanLer·i Jevam eden 

lll,aı· .. ui.ı'cadelelt"ri:ıi d:ıima bu,·uk 
hir sen1pııti ve bir kardeş ilgisi .. ile 

~lc.ibettiğimız SurİJt.•lileı·le aramızda 
Jı.aıı; mUmkUn olmırnrnk bir ihti!af 
oktur. llnta~·ın ikı memleket arn-
•nda bö.' le bir ihtilAfn •ehep olma-
3ına ne mantık ve ne de mana var

dir Biz ~·ok iyi bilıyoruz ki. bu~·uk 
~ . fk . . s . -
"'11rı_ye c arı un1unu~·C's1, urıyenın 

basında bulunan nı:ıkul ve kiyaset.Ji ' . 
ıledet adamları da 1 lnla,,· Turklerinin 
ınu,takil h<ıynl ,.e kendi kendi -
!erini idnre hnklanrıını kabul etmek
tedirler. Znl<n halledilmis olan bu 
meseleyi vl·ni ha~tnn kurcalan1ttnın. 
kabul .edi.lcn ,ıatunUn lntbikına mani 
olmnk gibi harekdlcre levessU! etme• 

[nın beyhude hnrrnn<ırnk emek !erden ib<ı-
ret knlnrnıını nnlamak artık guç de
~ıldir. Çunku, 'Jlnta.' Turklcrinin 
ınukacl<lerntı ·rurki_ye İçin bir ~eref 
ve hayal mrselcsıdir-. l\unu istiklalin. 
hur bir hayalin degerini çok i .. vi bilen 
,.c onu uı:un v<" knnlı fedakıirlıklarln 

t'lde ctmi':' olan Suriyeli komşu v~ 

kardcşlcrin1İzın çok iyi o ı lı,ya.cağınn 
da hiç fUph~ Yoktur Bunun içindir 
kı, Snncnk staıu,unıın ln(bikin(engel
IC'r <,·ıknrıno.k i~tı,ye-:ı bir takım me;ı '
unı ku,·vetltrin hiç bir surtlle Suri
.Ycnin hnkiki rırzusunu tem il ctmedi

fine k:ıniiz • lçimir:de bu İnanç oldu
ğu i\.·indir 1'i, Suriyt• ile ·rurki_ye 
ara ... ındn iyı hir a.nlaşm:ıya \·e bu an

la.şmanı:ı gittikçe ôaha ınt·•-aul ınkişaf

l:ıra 111azhnr olabilmesine mani ola
cak bir ihtilaf ,,·oktur eliyoruz 

Buyuk llir vurdıı;t·\·t:r ve değcı·li 

lıir dl·,..Jet .adam. olduiunu hildigimiz 
Sın i_vl~ l~a-:-vt·kilı Ccntil ,'\\urdumun 
Ankaı·a.' ı zİ) arc.:lindc.·n nlı'lnhak ncti

Cl'lcı·ın hu pUrUz.ı.U:ı kardc~lik mUna

•dıd!,..-ine knt'I bir lıa~langıç olma
sını dilcmt·k hizinı ı\·in dı·rin bir zt.\k

lir, ve horct-ur 

1 

!Camilerde vaaz politikası 
aldı yürüdü • 

yıne 

Antakya 21 [ TÜRKSÖZU muhabirinden ) Türkiye aley
hinde tahrlk3t ve Hatay TiJrktUAüna sulkasd teşebbüsleri de. 
vam etmektedir. 

"ltalya böyle de
vam ederse .. ,, 

· İngiliz Hariciye Nazırının 
dünkü mühim beyanatı 

Bay Eden 

Londra: 21 (Radyo) - Avam ka
marasında Haricıye Nazırı beyanatta 

bulunarak demiştir ki: lta!ya hüküti 
e~er Filistinde propaganda yapmak· 

tan vaı.geçnıezse, lngiltere ile İtalya
nın an !aşmasına veya bir yakınlık 

meydana gelmesine hiçbir zaman için 
imkan yoktur. 

Yobazlar yine her tarafta 
faaliyete geçmiştir. TUrklye
den kaçanlardan lekeli bir yo 
baz Türkiye aleyhine vaaz ver
mek için komiteden para al. 
mış va bu hain Şamın Slnasl
ya camllnde vaaza başlamış. 
tır 

intihap hazırlıkları 

intihap :,hazırlıklarına hararetle 
devam edilmektedir. Bilhassa Hatay 
dışında bulunup ta yurllarına dönen 
Hataylıların nüfusa kayd işine baş
lanmıştır. 

Mcktum nüfusların kayd işi de 
devam elmektedir. 

Delege hanOz gelmedi 

Bir kaç gün evvel Beyruta giden 
Hatay delegesi gara henüz avdet el· 
memiştir. . 

Garonun yarın döneceği s:ylen 
mektedir. 

Usabacllarln faallyatl 

Usebetülamelilkavmi kulübü ile 
muhalifleri arasında geçenlerde çıkan 
kavgalardan sonra her iki taraf ara. 
sında yeni bir hadise olmamış ve işi

ti!ıliğine göre bunlar muhalillerile te
lifi beyn etmişlerdir, 

Doğru haber veren bir kaynak
tan sızdığına göre bu iki parli, meın· 
leke! işlerinde noktainazar ihtilafla· 
rını bilahare halledilmek üzere şim· 

dilik " Sancağı Araplığa maletmek ,. 
davası peşinde Hatay Türklerile mü
cadeleye karar vermişlerdir. 

İnecikte Atatürk anıtı 

Ankara : 21 ( Radyo) - Te. 

kirdağının lnecik nahiye merkezinde 

Atatürk anılı törenle açılmıştır. 

ı · 
!Cemil MürdümAnkarada 

Suriye başvekili nikbin 
------·· -------

"Bu daf aki görüşmelerden iyi ne
tice alacağımızı umuyorum ,, 

Ankara : 21 (TELEFONLA) - Suriye Baş 
veklll Camii Mürdüm bugün lstanbutdan Anka 

~ ı raya harekat atmlftlr. Cemil Mürdüm, Anka 

K d. k •• 1 ra ziyaretinden çok memnun ve temaslar ne-
a mu tayın Un U tlceslndan amindir. Suriye başvekili lstanbul· 

dakl gazetacllare diJn vaki beyanatında de-
toplantısında mlştlr ki : - Parlsta görUşmeler yaptık. An

karacla da hükümetinlzla mUzakerelarda bu. 
lunacaAız. Bu dafllkl görUşmelerlmlzden çok 

Ankara ; 21 ( Telefonla )- Ka 

mutayın bugünkü toplantısında sa 

nal müesseselerle sigorta şirketle· 
rinde kullanılan ecnebilere mukabil 

iyi netıceler alacaAımızı kuvvetle umınakta

yım. 

Ankara : 21 (TELEFONLA) - Tilrklya-Su
rlya Fransa esas mJJzakarelarlna yarın (bu
gün) burada başlanacaktır. Bu muzakaralarln 
Hatay ırasalaslnln halli asasını teşkil adaceoı
na muhakkak nazarlle bakılmaktııdır. 

Ankara : 21 (TELEFONLA) - Suriye Baş 
veklll Cemil Mürdüm bu akfam Ankaraya 

Cemil Mürdüm 

Türk memur ve mütehassısı yetiş

tirilmesine, vakfa ait hisseli mahlul 

Yerl~rin hissedarlarına ne suretle 

satılac1ğına da·r kanun layihalarının 
lirinci müzakereleri yapılmıştır, 

muv.ısaht edecektir. Bay Camii Mürdüme karfılama mera . 
1 slml_yapılacaktır. ~CeriGi içeride 

' 

Parti guru
bunda Arasın 

izahatı 

Dür-ı Japonlar yeni bir 
taarruza geçtiler 

AnKara : 21 (Radyo) 
ÖAleden sonra parti guru
bu Cemal Tuncanın riya
setinde toplanmıştır. Bu 
toplantıda Hariciye vekili 
Rüştü Aras Balkanlara ya
pılacak: seyahatııcr etrafın
da va Halayın son safha
larına dair olan program 
hakkında beyanatta bulu 
narak ' izahat vermiftlr • 
Rüştü Arasın bu beyanatı 

!' j Muvakkat Japon hükumetlerine yar
dım eden Çinliler idam edilecek 

• 

[ ittifakla tasvip adllmlşUr. 
.... - ... ---
Ludendrof öldü 

Bir Japon müfrezesi sevinç içinde 

General Ludendrof 

Berlin: 31 (Radyo) - Büyük har
bi idare eden Alman Generali Luden 
drof 72 yaşında oldu~u halde bugün 

Mün:hıe ölmüşliir. Büyük kumanda· 
nın cenazesi muazzam merasimle ya
r• 1 oldırılacakıır. 

Münib: 21 (Radyo) - Cemral 

Lüd . ndorfun cenazesi çarşamba 
günü (bugün) Zafer kapısındaıı ta 

lıuta konacak ve Mar~şaller sarayı 
na getirileceklir. Burada topçu ve 

hava kuvvetler nin iştirakile mera

sim yapılııcaktır. Burada General 

Blumberg bir nutuk söyliyecek Mü

nih halkı çarşamba günü tabutu 

selamla yabicek lerdir. 

Suriyede 

Şaııghay: 21 ( Rndyo) Japon-
lar bugün Hangoya kaşı laa•ruza 
geçmişlerdir. Hankgov'da Şan Xay· 
Şekin rcisli~inde yapılan hir toplaıılı· 
da Japonyaya karşı müdafaaya devan 
edılınesi karar verilmiştir. Japon ga. 
zeteleri bu konferansın arıınasından 
Sovyellerin !esirini göriiyoı-!ar. 

Çinliler 'l'sing\oııda Japon müe• 
selnini yakmak tadır. 

Tokyo : 21 (Radyo ) - Çin Ma. 
reşalı Şan-Kay Şek Fransa ve lngıl 
terenin mali yardımlariyle çe'e herbi
ne başlamıştır Sovyetlcrın de Çinli· 
leı e modern la) yareler gondernıiş 

oldu~u haber ver."mek1edir. 

Vaşington : 21 ( Radyo ) - Do· 
kuz Amerikan torpido ıııuhribı San
diyagodan hareket ctmi~lerdir. s,.ndi 
yagoda bulunan dokuz layyare f !o
suna harekete hazırlanmaları emri 
verildiği gibi harp gemilerinin müret 
tebatına da gemilerinde bulunmalaıı 

bildirilmiştir. 

Otava : 21 ( Radyo ) - Nafıa Na· 

karışıklık 
Şeyh Tacın yeni kabin 1eyi teşkil 

görülüyor edeceği muhakkak 
-------· ------

Yeni. bir parti 

Şam : 21 [ TÜRKSÖZÜ muha
hirınden 1 - Buraya gekn haberleı e 
göre, eskı başvezir Şeyh Taceddin 
Fransız devlet adamlarıle temasla
rına devam elmektedir . 

iyi haber alan kaynaklara göre , 
Suriya kabinesinin çck!lmesi bir emri 
vakidir. Yeni kabineyi e<ki B;ışvekil 
Ş?yh Taceddinin teşkil eımesi kuv
Yelle muhtemeldir . 

Doktor Şehbenderin J;abine teş
kili teklifini reddettiği ,e bunun için 
Suriyede en kuv,·elli şahsiyet olan 
Ş~yh Taçe tekLf oluııduğu SO}len
mektedır • 

Şam talebelerinin kavgası 

Şam Lise talebesi isi.enderun ve 
Antakyada yapıları son ıevkillerı pro
lesto elmek içın bir nümayiş yap
mağa karar vermek u1eı e toplanmış. 

!ardır. Müzakere esnasında nümayişin 
yapılıp yapılmaması hakkın la talebe 
arasında ihtilıil çıkmış ve bırbiı !erine 
girmişlerdir . Bu esnada bir lalebe 
ag-ır surette yaralanmış, işe polis mü
dahale elmiş ise de talebenin elin 
deki Suriye bayrakları da parçala
nıncaya kddar boğuşma devam et
miştir. 

MiJnakaşalar kasilmalldlr 
Dahilıy c Vczıri Şam gazclccılc-

• 
mı kuruluyor? 

rini nezdine davl'l .. derek ınem!e 
kelın menfaatine olarak Türkiye Su
riye siyaseline müteallik münakaşa
ların 1<apalı!masını hükümet namına 
kendilerinden rica elmiştır. Na1ır bu 
bahsin ehemmiyetine işaret" ederek 
böyle nazik bir rnmanda bu gibi 
münakaşalara meydan verilmeme.ini 
de söylemişlır. 

Yeni bir parti 

Şamda muhalefet hareketleri de
vanı etmektedir . Her tar fıa ademı 

memnuniyet hava<ı esmekıedir. Söy
lendi~ın~ göre burada yeni ve gizli 
bir pattı ıcsisine çalışılmak!adır . 

İspanya h rpları 

Madrid : 21 (Radyo) - Guva

dalajara mıntıkasında Cümhuriyetçi 

tayyareler bir asi tayyaıeyi yere in

dirmişlerdir. 
Tayyare dört kişiliktir ve iç;n 

deki adamlar da Almandırlar . Bun

lar, Almanyada pilot olduklannı ve 

ispanyaya gönüllü geldiklerini söy
lemişlerdir. 

zırı. nlihabat neticesinde yapılan bır 

toplantıda bır nutuk söyliyerek, Pa· 
nay hadisesi etrafında demiştir kı; bu 
lıiıdise ile Kanadada yakından alaka· 

dar o~ıııaktadır Eğer İngiltere ile A
merika bir lıarbe sürüklenecek olur
larsa, erkanı harbiyeler tehlikeye ma

ruz kalacaklardır. Amerika ile lngiJ. 
iare bizi de müdafaa edecel'1ir. La· 
kin heışeyden ev\el biz kendimizi 
ınüdlfaa elmeği b i lmeliyız 

Londra: 21 (Radyo) - Avam 

kamarasında Hariciye Nazırı Eden. 

d n Çin muvakkat hükümetinin in. 

gıitere tararından !anılıp tanınma

yacağı hak kında teminat ist~nmiş 

ve Hariciye Nazırı da şu cevabı 
vermiştir; İngiltere asıl Çin hükü· 

metini tanır. Yeni hükümeli hiç bir 

zaman için tanıyamaz. 

Londra : 21 ( Radyo ) - Uzak 

şark hadiselerinde Amerikan ve 

lngiliz gemilerine yapılan Japon 

taarruzu üzerine lngiltere ile Ame. 

rika arasında ne gibi konuşmaların 

cereyan etmekte olduğu Avam ka. 

ıııarasında Hariciye Nazırından so. 

rulmuş ve Hariciye Nazırı bu hu· 

susta her türlü cevaptan İmtina 

etmiştir. 

Vaşington ; 21 (Radyo ) De· 

mokrat ayandan Meter, Çinde bulu

nan Amerikan kuvvetlerinin geri 

çekilmı-siııi hükumetten i~temesi 

üzerine Hariciye Nazııı Hul kendisi. 

ne bir mektup yazarak şu cevabı 
vermıştir. Amnika, bundan evvel 

Çinde bulunan askeı i kuvvetlerini 

geri alnı~k fikrinde iJi. Lakin son 

hadisel~r üzerıne bu kuvvetlerin geri 

alınmasına karar verilmiştir. 

Hankov: 21 ( Radyo ) Çin 

lıükün:eti Tonkayıktan bir beyanna· 

me neşretmiştir. Bu beyannamede 

şöyle dtnilmektedir: Japonlar şim

diye kadar binlerce vatandaşımızı 

öldürdükleri gıbi birçok şehır ve 

kasabalarımızı da harap etmiştir. 

Bunlarla iktifa etmiyen Japonlar 

Mançuride }aptıkları gibi Pekinde 

de muvakkat bir idare kurmuşlar 

dır. Bu muvakkat hükumetin dahili 

ve harici biitün i: leri hükümsüzdür. 

Muvakkat idareye iştirak edenler 

w•ya onun idaresinde çalışmak İsti. 
yenler valan haini addedilecek ve 

erı şiddetli cezalarla mukabılıııi gö 

recı>klerdir. 

Vaşington ; 21 ( Radyo ) -

Hariciye Nazırı Hul, Panay hadisesi 

etrafında mufassal bir rapor bek· 

l ·ınt kte olduğur.dan bu hususla hir 

bır beyanatla bulunmamaktadır 
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Uzak Şark tan Röportaj ~nka 

ş ~ 11ıı ü ır 11ıı ca lb> ~ ır o ~ ır ü · ~Ni Japon Mata harisi 

.. 
yuz 

Sovyet gizli istihbaratına mensup 
zabit, sür~k avına çıkar gibi 

onun peşinden koştular fakat.. ______ ........... --
Nihayet bir Çinli nefer .. 

. 
Japon istihbarat bürosunun ca. 

suslarından bir kadın var ki . adına 
Yashiko Momoaki derler. Yedi se· 
kiz sene içinde gördüğü hizmetle· 
rin büyüklüğü, bu kadına geniş bir 
şöhret yapmıştır. Memleketinde Ja· 
pon mataharisi diye anılan casus ka. 
dm bu gün, Çinliler tarafından öl 
dürülmüş bulunuyor. Aşağıdaki sa· 
tırlar, size Y ashıko Momoak inin 
öldürülüşünü anlatmaktadır. 

Gece karanlığı etrafa çökerken 
bir Çinli pefer, ( Shing - les ) em 
niyet sandığı etrafındaki harap ev. 
)erin enkazı altında saklanmaya gö· 
rünmemeğe çalışıyordu. Bir tarafta 
Japonlar, tamam elli beş gündenbe · 
ri Chapei ceı .hesi ilk hattı müdafi· 
)erini tarassut altında bulundur u 
yordu. 

Çinli nefer, saklandığı yerden 
çıktı. Yerlere sürünerek Japon hat 
tı önündeki dikenli tellere doğru 
ilerlemeye başladı, Derin bir sessiz 
lik hüküm sürüyor, arasıra, uzakta 
bir güllenin_ patladığı işitiliyordu. 

Parola 
Kantonlu nefn, cebinden bir 

pisküvi çıkardı, çiynemeye başladı. 
Bu sırada bir gürültü işitti. Birisinin 
taşlar üzerinde yürüdüiüne zahip 
oldu, sert bir sesle: 

- Dur, orada, dedi, meydana 
çık!.. 

Yabancı cevap verdi: 
- Şimdi geliyorum arkadaş!. 

Bir kadın 1 
Cevap : bir Ltabanca sesi. Çinli 

nefer omuzunda bir acı hissetti. Bir 
adım ileri yürüdü. Parmağı tüfengi· 
nin tetiğindeydi, çekti. Ve o anda 
yürek yakıcı bir ses işitti. Karşında
ki yabancının yt>re yuvarlandığını 

gördü. 
Tüfek sesıne koşup gelen arka 

da~ları, ölen bu yabancı neferin ce· 
sedini kaldırdılar, geriye götürdiiler, 
kum torbahrının üzerine yatırdılar. 
Bu sırada başı arkaya devrildi, çelik 
miğferi yere düştü. 

Çinli askerler hep birden bir hay 
ret nidası çıkarmaktan kendilerini 1 

alamedılar. Ölünün sarı çehresi yu 
muşak ve parlak kadın saçlarile çer 
çivelenmisti. 

Çinli bir asker kıyafetine giren 
kadının cesedi, ertesi gün~ kadar 
kurşunlar, bombalar arasında kaldı. 
Saat ona doğru ( Çın entelijan ser
vis ) zabitelerinden birisi, koltuğun• 
da bir dizdanla geldi. Cesede doğ· 
ru ığildi, 1Jaktı Cüzda un bir kaç 
fotoğraf çıkardı. Ve şu leiryes döz 
söil ao,:uhrikoa Gggtandçzy sözleri 
söyledi : 

- Nihayet ele geçti . Bu, Yos· 
hiko Mamokoaktır, 

Japon mataharisi 
Chapeinin ankazı arasında can 

uereu bu kadın, yedi sekiz seneden 
b. ri Japon Mata Harisi rolünü oy
namıştır. 

Bu ismin verilmesine sebep, Ja· 
- Gerisi dördüncü sahifede-

' ,1 .................................................................. , Y osiko Momoaki ~L 
Kazanç vergisi 

Ticarethane ve ikametgah 
değiştiren mükellefler 

Beyannameye tabi vergi mükel
lefltı inden sene içiı.de ikamet ve 
ticaret yrrlerini değiştirenlerin as· 

gari kazanç vergilerinin ne suretle 
hesap edileceği hakkında Maliye 
Vekaletinden şehrimizdeki alaka· 
darlara bir tamim gelmi~tir. 

Bu tamime gör<". 2729 numa
ralı kanun mucibince alınan asgari 
vt>rginin gayri saf idrada müste. 
nid bulunup nisbi kısmının hesap 
suretile muhtelif şekillerde rr.uamele 
yapıldığı ve mesela bir kısım \'ari
dat dairelerinin bu nakil hadisrsini 
h.: rk hükmünde sayarak rr.ükellef
lerden beyanname istediği ve diğer 
bazı varidat dairelerinin de bir sene 
içinde bulunan ticaretgah ve ika· 
mctgahlarınm iradları üzerinden ti
caret müddetiııe göre vergi ht>sap 
ettikleri yavılan teftişlerden anla
şılmıştır. 

Beyannameli mükel:eflerden se 
ne içinde ticaret ve ikamet mahal 
lerini dl"ğiştirmiş olanl~rın iş:ni bı 
rakmış sayılarak kıyas yoliyle mu· 
meleye tabi tutulmaları caiz gö· 
rüfrtıemiştir. Asgari 'ergilerin nisbi 
kısmının hesabında mükelleflerin 
ikincikanun başındaki ikametgah ve 
ticaretgah iradlarının esas tutulması 
ve sene içindeki değişikliklerin na· 
zarı dikkate alınması bildirilmiştir. 

Yeni tip sigara ay 
başında piyasada 

Haber aldığımıza göre, inhisar
)a, idaresinin hazırlanığı Tiryaki 
sigarası, ay başınd ~atışa çıkanla. 
caktır, Bu yeni sigaranın fiyatı 16 
ku ı uştur. 

Ekmek fiyatları 
On para zam yapıldı 

Belediye encümeni un fiyatların 
da göıülen tert:ffu dolayısiyle bi
rinci nevi ekmek rıarhına kilo başı· 
na on para zam etmiştir. Bu vazi· 
yete göre, on kuruşa olan birinci 
ekmek bun 1an Löyle on kuruş on 
paradan satılacaktır. 

Fransız askeri he
yeti şehrimizde 

Ankarada genel kurmayla mü· 
zakerelerde bulunan Fransız askeri 
ht>yeti dünkü Toros ekspresile 
şehrimize gelmiş ve bir müddet 
kaldıktan sonra Suriyeye hareket 
etmiştir. 

Yumurta fiyatları 
yükseliyor 

Hiristiyanlaıın Noel yortılarının 
yaklaşması dolayısile ) umurta piya
sası bir haylı canlanmıştır. lstanbul 
ve Avı upadan fazla mık tarda talep ' 
vardır. Almanya ve Çekoslovak· 
yaya son hafta zarfında oldukça 
ehemmiyetli partiler gön<lerif miştir. 

: -- ~ -- '" 1 
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• 
Gökyüzü bulutlu, muhtelif fası· 

lalarla hafif bir yağmur düştü. Hava 
rüzgarlı. En çok sıcak gölkede 21 I 
santiğrad derece. 

Kızılayın 60 ıncı 
yıl dönümü 

Kızılay kurumunun 60 ıncı yıl 
dönümü önümijzdeki 25 12 - 937 
Cumartesi gününe rast gelmektediı. 

O gün gündüz saat 14 de bütün 
orta ve ilk okul talel: el erinin iştira· 
kile şehir içinde büyük biı geçit 
rt>smi yapılacak, Buradan Cumhuri
yet alanına gidilerek Ulu Önder A 
tatürkün anıtlarına merasimle çelenk 
konulacak. hı ta beler söylenecek' ak. 
şam saat 11 de halkevi salonunda 
davetlilere bir danslı çay verilecek
tir. 

Doktor Osman Bozkurt 

Adana Memleket hastahanesi 
dahiliye mutahassısı Doktor Osamn 
lsmal Bozkurda Afganistanda yeni 
teşkil olunan rt'smi bir hastahanenin 
dahiliye şefliğile baş hekimliğini 
yüz fngiliz lirası ücretle kabul 
edip etmiyeceği Sıhhiye Vekaletin 
den sorulduğu ve mt.maileyhin aile .. 
vi bazı zaruretler dolayısiyle kabul 
edemiyeceği cevaben bildirildiği ha
ber alınmıştır. 

Vilayette tayinle 

Bu bir isimdir; çok garip olırııı: 
itibarile de bir Japon is

1111
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d. B J · · · kad111• .ıe ır. u apon ısmını taşıyan 
da bir Japon casusu, hem de eP 
kıymetli bir Jaron 'casusudur! t.J 1 1. - M rıa ş ge ı 

Bu kadın Uzak şarkın ata t 
· "d' C 1 k k. h · · se al\ son ısı ır. asus u ta ı ma aretı ı ıı A. k 
'k l"'d d' n a rı u a e ır. dan ha 

işte bu kadın Şangayda, ca: Yet . 
luk yapaı ken fakat tesadüf eseri Bı e gı 
!arak bir Çin askeri tarafından Si ı· rktar 

ı ıt en 
gülelerek öldürülmüştür. f ' n eran 

Bir surat rekoru Pılrnak 
i bir 

Bu surat rekoı u ne tayyareler lon)arı 
ne de otomobillerin dt:ğildir. Çd a Ha 
garıptir; ve yüne aiddir. lıştığı 

Bir lngiliz memucat fabrika1, ııkü 
rü, koyunun yeni kırkılan yününlı' Oruz : 
en kısa ne kadar zaman içinde ~ Dün 
bise halini alacağını anlamak ve ~~ lu üy 

hususta azami bir çabukluk teı11111 irncsu 
etmtk istemi~iir. ukla 

Yaptığı tecrübeler neticesınde 2 Yesi 
saat 10 dıikikada elbise ha1ini al· ere s 

tır 1 tş\ard 

Zavallı İsviçre Ha 
van 

Ah bu haris militarisler .. Ah bil El 
kanun , mukavele ve hak tanımıyıı11 lome 
müfrit milliyetperver devletler .. Ci· it kö 
hanın sulhu kadar küçük bir yerili ılan 
de sulh ve sükiinuuu ~ozmaktadır elen) 

Seferbtfrlik müdürlüğü katipliğe lar. arşıl 
vilayet evrak müdürlüğü baş katibi Militarizm hudutlarından hariç ll 
Hilmi tayin edilmiştir. kalmış bir belçika vardi. Bu gii~ ~ğı 

Baş katiplikten boşalan memu 
1 Almanyanın muahedeleri bir sürü ~aı~ 

riyete de vilayet evrak müdürlüğii ka kağıt süprüntüsü sayması sayt>siodt mış 
tiplerinden Bay Bekir tayin edil· tepeden tırnağına kadar silahlanma~ 
miştir · mecburiyetinde kalmıştır. arı 

Hayvan hastalıkları Sulhperverliği. medt'niliği, ken· tuğu 
di halinde çalışkanlığıyla meşhur ola ınuş 
lsviçre de bu militaristler }Üzündrn 
huzur ve sükununu kaybetmiş de 
mektir. ve bunun için, gayri askeri 
olmasına, bitaraflıgının muahedeler· 

Kilisin Karamelik köyü sığırla. 
rında evvelce çıkmış olduğunu bildir· 
diğimiz Yanıkara hastalığının söndü 
ğü bu kere Antep vilayetinden vi· 
layetimiz Veteriner müdürlüğüne bil 
dirildiği haber alnmıştır. 

l 

1 
1 

Bu adam, şimal lehçesiyle Çin· ' 
ce söylüyordu. Ses, genç bir çocuk 
sesine benziyordu. Nefer yeniden 
haykırdı : ,------------------------------------------------------------ , 

D oslum Rausst-auya: Şans ko•• tu•• olunca insanlar tarafından takip edildiğimi, 

le kabul ve tasdik edilmiş bulun· 
masına rağmen komşu devletler 
nezdine birer ateşemililer tayin et· 
meğe mecbur kalmıştır . 

- Çık!.. Fakat yaklaşma.. A 
teş ederim .. 

Bu sözü söylemekle beraber, 
tüfeğini kaldırmış, yabancıya karşı 

nişan almıştı. 

Blokhavıdan akseden projektör 
harabeleri aydınlatıyordu. Nt'fer bu 
sayede, gizlendiği yerden çikan ya· 
bancıyı gördü. 

Bu; on, on beş yaşlarında, çocuk 
df."nilecek derecede küçük bir as 
k erdi. Üzer inde 29 uncu fırkanın 
haki renkli iiniforması, başında çe· 
lik bir miğfer vardı. Kemerinde, kü 
çük bir divelver bulunuyordu. 

Çinli nefer sordu : 

- Sen kimsin ? Burada işin 

ne?, 
Yabancı, tatlı bir sesle cevap 

verdi: 
- Ben de senin gibi askerim .. 

Arkaclaşlarımla birlikte oturduğu

muz eve lıo:nba koymıışlar. Neıede 

ise bir iki dakika> a kadar havnya 
uç1cak sığınacak başke bir yer bu 
labilınek için h~pimiz bir tarafa da· 
ğıldık. Neredt>sin ? Belki beni, bu · 
lun.:Juğun yer<le muhafaza edebilir· 
sın . 

- Ona ne şüphe.:Seni beraber 
götürürüm . Fakat hana parolayı 
söylemen !azım. 

::·: Bu günkü parolayı henüz 
tebliğ etmediler. bombardman se
behile geç kaldı. 

Pekala 1 Şu halde bana dünkü 
parolayı söylt>,. 

Çinli nefer cevap bekliyordu. Fa 
kat, gecenin kar anlığı i~inde ya han· 
cının elini. belindeki rüvelvere gö
türdiiğünü görür gibi oldu. Şiddetle 
bağırdı: 

- Eller yukarı seni tevkif ede 
c ğim. 

- Allahını seversen çünkü büyük bir mirası muhafaza 
doğru söyle. Sen karını hiç mecburiyetinde olduğumu anlattım. 
aldatmadın mı ? diye sor- H· ı .. "' N d G ·· ı!f,.aye - evza uven --• Güzel bir polis romanına benziyen 

muştum. 

Rausseau iri yoıpılı, elli yaşla· 
rında, şen ve bir delıkanlı gibi ?a 
yatm zevkini almaktan doğan neşe 

içinde yaşay;ın bir adamdı. Parisin 
en rağbette olan bir siğortasının di 
rektörü idi. Emrinde yüzlerce mc· 
mur çalışiyordu. Muhtt>şem, lüks 
bir bürosu vardı. 

·Bayan Rausseaııyı da tanıyor· 
dum. Fakat ondan hiç bahsetmeme· 
yi tercih edeı im. Bunun içindir ki, 
on senedenberi tanıdığım bu dostun 
karısına karşı gösterdiği sadakata 
hayr~t ecJiyorum. 

Şanzaliye k ıhvelerinden birinde 
karşı karşıya birer bardak bira içi· 
yorduk. Kendisin~ yukarıdaki süali 
sorduğum zaman bir müddet yüzü• 
me baktı ve sonra sağ gözünü kır
parak cevtap veıdi : 

- Sana yalan söylemeııin ma 
nası yok. Evet.. itiraf ederim ki, u 
zu:ı zamandanberi ve' canım istediği 
zamanlarda karıma hiyanet ederim. 
Yalnız skandallardan, bu çeşit ka· 
rışık işlerden son derece korktuğum 
için, son derece de ihtiyatla hare· 
het ederim. 

1 Unun bu sözleri karşısında b. r 
hayli hayrete düşmüştüm. Merakım 
artmıştı. T t"krar sordum. 

- lhtiyatınil hayranım. Fakat 
nasıl oluyor dl hiç bir zaman ya
kdladığın bu kadınlarla seni kimse 
göremiyor? 

Bu defa da sol gözünü kırpa 
rak sözlerine deva'll etti : 
~ Çünkü hiç bir zaman bu 

kadınlarla gnmem de ondan. Ün· 

lara akşam ~aat dokuzda bürom 
da randevü vtririm. Bu saatta bizi gö 

zetliyrcek hiç kimse bulunmaz. Bü
romun yanında kendime gizli bir 
oda yaptırdım. Burada ica'1ettiği 

zaman geceyi rahatlıkla geçirebile
c~k her türlü konfor ~evcuttur. Ge 
len kadın sab.1hleyin memurlarım 
gelmeden evvt 1 sıvışır. Bunun be
nim için ayrıca bir iyiliği de vardır. 

Memurlarım bt>ni sık sık kendilerinden 
daha evvel büroya gelmiş gö· 
rürler. Bu suretle beni işini sever ve 
erkenden çalışmayı göze alan bir di · 
rektör ol.ırak tanırlar. Kuım da bu 
kaybuhetiınden kıışkulanmi\Z. Çün
kü bir g:.in evvd kendısine kısa bir 
s~yahata çıkacağııııı haber veririm. 

** 
1 u konuşmamızın üz<. Tinden üç 

ay geçmişti . Yaz tatilimi geçirmek 
üzere bir miiddet Parisi terketoıiştim. 

Bir kaç gün evvel döndüm. Dostum 
Rausseauye Lu defa bulvardların 
üzerin1ie rastladım. 

Yine onunla beraber bir kahve 
ye girdik. Evvela tatil hatıralarımız 
dan bahsdtık. Rau~seau mutadın 
hilafına olarak bu defa neşeli gö· 
rünn.üyordu. Zihnen meşgula ben. 
ziyorc!u. Kederli ve melankolik gö 
rünüyordu. Niha"et sormak mec· 
buriyetinde kaldım . O da itiraf · 
etti ; 

- Heyhat 1 doİtum. Kötü bir 
şans İnsana oyun oynamak isterse 
hiç bir ihtiyatın tesiri yoktur. Ha· 
tırlarsan sana ufak, llfc::k macera· 

!arımın karım tarafından öğrenilme· 
mesi için ııe büyük ihtiyatlara mü
racaat ettiğimi 1nlatmıştım. Fakat 
~eninle konuştuktan bir kaç gün 
sonra oda hizmetçim karımı 

aldattığımı öğrrndi. Ondan sonra 
bütün merr.ur la1 ım ve kaı ım da ta· 
bii öğrenmekte ğecikmedi. 

Bu kadar t< dbirli bir insanın 

Löyle tuzağa düşmüş olmasına çok 
hayret etmiştim. M~rakla sordum. 

- E peki. Anlat.. anlat .. 

- Dinle: Müşleıilerimden birisi 
nın yanında güzel, hoş bir daktilo 
tanımış' ım. Kızçağız çok yumuşağa 
benziyordu. Ne gözleri, ne a~zı, ne 
güzel teni vardı yardbbi 1.. Elhasil 
hakiki bir inci idi. Oııa yaklaşır yak 
)aşmaz her şeyin istediğimden daha 
iyi yolunda gideceğini anlamıştım. 
Büroda yalnız çalıştığı icin onunla 
serbestç,. konuştum. Biraz kompli 
man, biraz belağet işi hallc:tti. Ni· 
ha yet: 

- Sizi bu akşam tekrar görebil 
mek ze ... kini umabilir miyım Matma· 
zel ? dedim. 

Manalı manalı gülerek : 
- Niçin olması:ıl dedi. 
ltiyadım üzere ona saat dokuzda ' 

büromda randevü vndim. Oraya 
hiç kimse tarafından görülmedrn 
girmenin yolunu öğrettim. Ve l ütün 
bu esrarlı ihtiyatkarlıklar karşısında 
onun düşmesi . muhtemel bulunan 
hayreti gidermek için de her zaman 
tekrar ettiğim hikayeyi söyledim. 
Yani bana kötülük yapmak i~teyen 

bu hikaye hemrn bütün kadınların 

hoşuna gidiyor ve derhal inaniyorlar· 
dı. 

Güzel daktilo tam saatinde gel. 
di ... 

Dostum Rausseau bura(Ja biraz 
durdu. Bardağını kaldırdı. Uzun bir 
yudum çekti. Ve iyice dudaklarını 
yaladıktan sonra. ayni zamanda hoş 
ve trajik olan macerasının hatırala· 
ımı tekrar yudum yudum tatmak 
ister gibi bir müddet sustu. 

Ben sabırsızlanıyordum : 
- Anlat .. anlat.. sonra ? diye ı 

onu zorladım. 
- Söyledim ya! dedi sonrası is 1 

kanda) işte ... 
- Peki nasıl oldu?. 

- Ertesi sabah saat sekizde ben 
büroya geçmiştim. Güzel daktilo 
derhal sıvışacağıni vadetmişti. Ar tık 
onunla meşgul bile 0lmuyordum. O 
nun çoktan odayı terketı iğin sam· 
yordum. Fakat ah bu kadınltırın tu
valeti 1. Benim güzel doktilo her 
halde ilk ran':levüsüne ğeliyorrf u. Ve 
otellerde gece geçirmeğe alışıktı. 
İtiyad eseri olarak o g<ce de mini 
mini iskarpinlerini garsonun ertesi 
sabah temizlemesi için kapının önü 
ne koymuştu. Ben de farkında olma. 
mıştım. Anlıyorsun ya şimdi .. 

Ertesi sabah büromu temizlemeğe 
gelen odacı bu mini mini iskarpin· 
leri kapunun önünde görünce hayret 
ermiş ve odanın kapusunu itmişti, 

Odanın içinde, bi az evvc'.ki şüphe· 
sinin ne latif bir tablo halinde can
lanmış olduğunu tahmin edersin .. 

14 ay bisiklette 

A"usturlayalı Corc Mekdonald 
ve zevcesi, rekor merakına düş· 
müşlerdir. Bunun ıçın de bütün 
Avusturalyaya ayni bisiklet üzerin 
de hiç durmadan ve bi .ikletten 
inmeden yapmışlardır. On bin mil· 
ilik mesafeyi 14 ayda katederek 
bir rekor kurmuşlardır. 

Osmaniyede At 
koşuları 

Osmaniye : [Hu:msi) - Kasa. 
bamız at koşusu saha~ında geçen 
hafta yapılacağı ilan edilen ve o gün 
havarın y<ığmurlu ve rnhanın ça
murlu olma~ına binaen yapılmıya· 
rak geri bırakılan son bahar at ko
şuları nihayet bu pazar günü 5000 

' den fazla seyirci önünde yapıldı. 

Koşuya öğle sor.u muayyrn sa
atta başlandı. Tay koşusunda, O.s
maniyeli kütükçü Kerimin tayı bi 
inci geldi, sür'at koşusunda da yine 
Osm ıniyeli Hacı Ali oğlu Süleyma -
nın ntı birinci ve son tehammül ko
şusunda ise, bundan önce bir çok 
koşulara iştirak eden ve birinci ge
len Ceyhanın elma gölü köyündf n 
fsmailin atı birinciliği kazanmıştır, 

·-·-·-·-·- "-·-·-·-·-·-·-·- ·-- . 
? Yurdda~ ! 
! Banka Türk paran mı var? i 
! Korkma . Çünkü Türk parası f 
! en saglam paradır . · i 

~-·-·-·- ------·-·-···-·-·-: 
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~NKAR·A··~HALKE. Vi FA
LiYET DEVRESiNDE 

ip olrn~. 
on isnıı- ' 

an kadın· .ıençlik nasıl , nelere çalışıyor ? . 
de en 

11 gelip Ankara kalabalıklaş 
n sonra; çalışma mevsimine gİ
Ankara Halk.:vi , bir çok kol-

dao hararetli ve devamlı bir fa. 
ete girmiş bulunmaktadır. 

.Bir taraftan köy gezileri tertip 
ılitken, bir taraftan da kahvelerde 

cranslar ve filmlerle telkinler 
U Pılınakta. bir taraftan kütüphane

' bir taraftan temsil ve konser 
looları dolup boşalmaktadır . An 
a Halkevinin nasıl canla başla 

'k t lııtığının bir delili olmak üzere 
.~ı .. a nkü faaliyetlerini rasgele sıra 
nun ı-.. , ·:uruz : 
e l~ Dün, Halkevleri içtimai yardım 
ve ~n lu üyelerinden beş altı muallim 
teını 'ınesud civarındaki köylerde köy 

d z uklari!e konuşmak ve çocuk ter
ı.n :ı Yesi etrafında etüdler yapmak 
1 ere saat 14 de bir gezintiye çık 

şiardır . 
Hazırlanan program mucibince 

van köyüne gidilmiştir. 
b~ Elvan köyü , Etimesudun altı 

ıyan ılometre şimalinde, 175 nüfuslu 
Ci· r köydür. Otobüs evvela yeni ya 

erin lan köy okulunun önünde durmuş, 
dır elenler orada köylüler tarafından 

rşılaıımıştır . 
ari\ ilk önce okul binası ,sonra parti 
gün 'Cağı gezilmiştir. Köy eğitmeni Is 
ürU ail köyde 60 talebe olduğunu söy
ndt ıniştir . 
a~ Halkayı teşkil edenlerin arasııı· 

' Qaıı ~ i d~inda &an saçlı bir kız ço-
en· Cuğu ortaya gelmiş ve şu şiiri oku· 
ol llıuştur : 

en 
e 
erı 

Şu yer yüzünde varsın, 

isterse gün kararsın , 
Başımızda sen varsın 
Yaşa yüce Atatürk 1 

" Bu şiir şiddetle alkışlandıktan 

sonra eğitmen diger bakımlardan 

da gelenlere izahat vermiştir . 
Geç vo kta kadar tetkiklere de 

vam edilmiştir. Akşamın alaca ka 
ranlığında tek,rar Ankaraya dönül
müştür . 

Halkevlnln içinde 
1-!alkevinin içinde de Jün faali· 

yet çok fazla idi. Alt kattaki çocuk 
kütüphanesi sabahtan dolmuş bulu· 
nuyordu. 

Bu akşam verilecek halk kon
seri iç~n Halkevinin musikişinas üye· 
leri bir arada hazırlanıyoı lar, prova 
yapıyorladı. 

Büyük salonda, lsmetpaşa Kız 
Enstitüsü talebeleri Halkeviniıı yar. 
dımiyle tasarruf haftasını kutlayan 
bir müsamere teı tip etmişlerdir. 

Saat 18 de profesör Şevket 

Aziz Kansu, sanatın tarihten önceki 
doğuşu ve kaynakları ınevzulu de
ğ.- rli bir konferans verdi. 

Saat 20,30 da Halkevi üyeleri 
-tarafından Hamamönü semtinde iki 
kıraathanede sıtmadan korunma, or· 
man yetiştirme v~ ağacı koruma 

ve tasarruf hakkında konferanslar 
veri imiş, filmler gösterilmiştir. 

5aat 8,30 da evin büyük salon
da Riyaseti Cumhur orkestrasın· 
dan bir konser verilmiştir. 

Dünkü günü Halkevinin en faal 
ve verimli günlerinden biri olduğu 
için değil, rasgele, en yakın bir mi. 
sal olduğu için seçmiş bulunuyoruz: 

Ankara Halkevi, vaktini temiz 
ve heyecanlı bir atmosfer içinde, 
faydalı ve verimli geçirmek istiyen 
heı kes için Ankarnda gidilecek en 
güzel bir yer halini almıştır. 

'· l.i lus ,, 

Bölgemizin bir tarih hazinesi 

d 
KOZAN 

Kozanda gençlik - sıhhi faaliyet -
ve kasabanın ihtiyaçları 

Kozan : 21 (Hususi muhahiri 
mizden) - Herkes bilir ki Kozan, 
• bir tarih hazinesidir. Çukurova
nın şimalında yer almış bu büyük 
kasaba, yolsuzluk yüzünden şimdiye 
kadar kendini tanıtamamış, ilerliye
memiştir. 

Kozanda sıhhi vaziyet 

Kozanda hususi muhasebe tara· 
fından idare edilmekte olan on beş 
yataklı bir hastahane vardır. Bu has. 
tahanede bütün Corrahi alet ve tec 

hiza\ mevcut olmasına rağmen şim. 
Jiye kadar hemen hemen hiç bir a
meliyat yapılmamış ve ameliyata 
muhtaç h;ıstalar Adana hastahane. 
sine sevkedilmekte idi. 

Fakat bugün, Adanalı doktor 
öperatör Bay Hadinin bu hastahane 
hekimliğine tayiniııdrn beri, sönük 
olan bu müessesede birdenbire bir 

tir. Artık Kozan hastahanesinden 
hakkile istifade edilmekte olduğun
dan Kozanlılar çok memnundur:ar. 

Gençlik hareketleri 

Kozanda samimi bir gençlik top 
luluğu mevcuddur. 

Elurada teşekkül eden gençler 
birliği ikinci piyeslerini de verdiler. 
Son temsil edilen Kozanoğlu piyesi 
Cumartesi gecesi Kozan halkına 

çok iyi bir gece yaşattı. Gençler 
eserin temsilinde çok muvaffak ol .. 
dular. 

Kozan gençliği kahve gençliğini 
bırJkmış, temiz istifadeli bir çatı al
tında toplanmrştır. Gençler tatil ge 
celerini birlik binası salonunda oku. 
makta, geçirmektedir. 

Odun komUr buhranı 

Çukurovanın hemen her tarafın
da olduğu gibi bu yıl Kozanda da 
bir odun kömür derdi baş göstermiş 
tir. 

H~r tarafı ormonlarla, fundalık. 

Yugoslavyada s~ylaplar 

Belgrad : 21 (Radyo) Yugos-1 
lav sıhhat ve içtim;ıi muavenet Na. 1 

zırı feyezan dolayısile açıkta kalan 1 
halka yardımda bulunmak-üzere dün 
Belgraddan hareket etmiştir. Zeta 
nehrinin cenup havzasında baş gös
teren feyazan çök müdhiştir. 

Zeta deltası tamamile sular al 
tıııdadır, Sava, Drin nehirleri ve 
bunlara karışan çaylar, ırmaklar mü 
temadiyen taşmakta devam ediyoı -
lar. Nehirlerin bu şekilde tuğyanı 

eğer hir kaç gün daha clevam ede
cek olursa, 1926 yılında başgösle 

ren büyük felaketin bir benzeri ol· 
masına muhakkak nazarile bakıl 
maktadır. Bir çok kaza merkezleri 
köyler, binlerce dönüm arazi sular 
altındadır. Askeri kuvvetler, mah
sur kalan halkı kurtarmaya, onlara 
yiyecek yetiştirmeğe çalışıyorlar, Bil 

hassa Sava nehrinin tahribatı gittikçe 
artmaktadır. Zarar çok büyük oldu· 
ğu gibi insanca zayiat da vardır. 

Belgrad şehri heyecan içinde
dir • Felaket sahasında büyük bir 
faaliyetle çalışmalar devam etmek
tedir. 

Y ugoslavyada 
kurslar 

o A 

sıyası 

Belgrad 21 (Radyo) Yugos-
lavyanın ilk siyasi kursu dün hıtam 
bulmuştur. Kursu bitiren talebelere 
Başvekil Stoyadinoviç diplomalarını 
dağıtmış ve muvaffa~ iyetler dilemiş 
tir. Yapılan merasimde gençli~ reisi 
Boyanpriça ve Başvekil Stoyadino· 
vç birn nutuk söylemişlerdir. 

Tokyo olimpiyatlarının 
1940 Ağustosunda açılma 

sı kararlaştırıldı 

Tokyo : 21 (Radyo) - On üçler 
komitesi Tokyo olimpiyadlarının 
1940 Ağustosu~da açrlmasını tesbit 
etmiştir . 

Mısır parlamentosu 
yarın açılıyor 

Bnğdat : 21 ( Radyo ) - Kral 
tarafından neşredilen bir kararna 
mede parlamento ayın 23 ünde 
(yarın) açı!acaktır . 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

(lstanbul Halk Opereti) 

Büyük ve yepyeni kadrosile 

ilk temsil 
Büyük Romancımız Mahmu~ 

Yesarinin yazdığı ve Konservatu 
ardan Seyfiddin Asaf- Sezai Asaf 
kardeşlerin bestelediği 3 p•rdelik 
büy~k Operet . 

Bay Bayan 
Bale Orkestra 

DiKKAT: Yerler numaralıdır. 
Kişe saat 14 den itibaren açıktır. 

Telefon No. 266 
~canlılık kendini göstermiş ve bu ha
zık doktorun takdire değer hizmet 
ve muvaffakiyetlerile halkın büyük 
bir ihtiyacı önlenmiştir. 

Şu bir iki ay içinde rahim urla 
rı, taş ve müteaddit apandisi gibi 
31 ameliyat yapılmış ve bu ameli
yatlar muvaffakiyetle neticelenmiş 

!arla çevrilmiş bulunan Kozanın odun 
kömür buhranı içinde bulunmasına ı 
yegane sebep çok iyi tedbirleri amir 

Numaralı yerlerinizi erken te 
min ediniz. 

8807 1 
bulunan yeni orman kanununun ma· ---
alesef tathık sahasında yanlış tefsir- Bu işin mutlak surette halli çok 
!ere uğramasından ileri gelmektedir. yerinde olacaktır. 

Filistinde iki Arap 
katledildi 

Kudüs : 21 ( Radyo ) - Filis
tinde şakavet ve haydutluk devam 
etmektedir . Dün sokak ortasında 
iki Arap reisi katledilmiştir. Bu ci· 
nayetin Yahudi komiteciler tarafın . 
dan yapıldığı hakkındaki şayi~lar 
resmi makama! tarafından teyit 
edilmemektedir. Hükumet tahkikata 
devam etmektedir. 

Bulgar Kraliçesi 
dün Sofyaya döndü 

Belgrad : 21 (Radvo) - Bir 
müddettenberi Romada bulunan 
Bulgar Kraliçesi ve küçü < prenses 
hususi trenle Sofyaya dönerlerken 
Belgradd•n geçmişlerdir. Bulgat 
Kraliçesini, Yugoslav Başvekili, sa
ray erkanı Topçudere istasyonunda 
karşı'amışlardır. 

İngiltere ile İbnissuud 
ararasındaki muahede 

uzatıldı 

Londra : 21 (Radyo) - lngilte. 
re ile lbnissuut arasındaki muahede 
daha yedi sene müddetle uzatılmış· 
tır. 

l'zatılan muahede 1934 de akd 
ekilmiştir. 

Beneş Parise gidiyor 

Paris : 21 ( Radyo )-Tan ga· 
zetesinin yazdığına göre Çekoslo 
vakya Cumhur reisi Beneş ilkba
harda Fransayı re.5men ziyaret et· 
mek için Parise gelecektir . 

Suriye Başve
kili Ankarada 

- Biı inci sahifeden artan -

Ankara : 21 (Radyo) - Suriye 
Başvekili Cemil Mürdüm bu gün 
buraya gelmiş ve istasyonda Hari · 
ciye Vekilimiz Rüştü Aras, Ankara 
Valisi. Emniyet Direktörü, protokol 
Şefi, Merkez Kumandanı tarafından 
karşılanmı;,tır, 

Bir kıta asker ihtir~m resmi ifa 
etmiş ve müzika Suriye ve istiklal 
marşını çalmıştır. 

Başvekil Ankarapalasa inmiş. 
tir . 

Başvekil Ankarada kaldığı müd 
detçe Hükumetin misafiri olacak 
tır . 

Ankara: 21 (Radyo) - Suriye 
Başvekili Cemil Mürdüm Çaokaya
y;ı giderek defteri mahsusu imza
ladıktan sonra Başvekil Celal Ba
yar, Hariciye Vekili Rüştü Aras, 
Millet Heclisi Reisi Abdülhalik Ren
dayı ziyaret etmiştir. Ôğl~den son
ra da Cdal Bayar ve Abdülhalik 
Renda Cemil Mürdümü ziyaret et· 
mişlerdir. Saat 20.30 da' Celal Ba. 
yar ve Rüştü Aras Cemil Mürdüm 
şerefine Ankarapalasta bir ziyafet 
vermişlerdir . 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarınJa 

Yeni eczanesidir 

Tan Sin masında bu akşam ----- -

Sahife : 3 

Umumi istek ve arzu uzerıne 

Son defa olarak 
Tolstoyun şaheserinden muktebes 

Meşhur Şeyh Şamil vakası 

Hacı .urat 
Türkçe sözlü muazzam film 

, ............. _..... .............................................................. . 
1 Gelecek program : t 
t Dünya kadınlarının büyük sevgisi * 

!
• Ve sahne arkadaşı ROBER'. T ~ YLOR f 

BARBARA ST ANVICKI * * .. ______ ........ __________ ...... ·t 
; Namus borcu filminde i 
f ............................................................ .........,._ ............................ . 

Yılbaşı 
Telefon : 250 

• • Sürprizini bekleyiniz! .. 
8799 ASRI 

Sayın Abonelerimize 

Birinci mıntıka şehir müvezzıımiz değişmiş ol
duğundan gazetelerini alamıyan sayın aboneleri
mizin derhal idarehanemizi haberdar etmelerini 
rica ederiz . 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Meşhud suçluların Muhakeme Usulü Kanunu 

Kabul tarihi: /fil 1936 

A.arı rı n {\o : 300.) ı'İe§ri tarilıi: 1316/ 1936 

- DÜNDEN ARTAN -

s 

Madde 13 - Bir ay ve daha ziyade hüriyrti bağlayıcı bir ceza ile 
mahkum edilen suçluyu mevkuf değilse mahkeme tevkife mecburdur. 
Ancak mehkeme kararında makumunkefaletle tahliye e:lilmesinine de karar 
verebılir. 

Madde 14 - Bu kanuna göre verilecek tevkif kararlarına itiraz edi
lemez . 

Madde 15 - Ceza işlerini gören asliye mahkemesi her hangi bir se
beple çal şamadığı hallerde meşhud suç hakkındaki duruşmayı oranın asli
ye hukuk işlerine bakan malıakeme görür. 

Sulh mahkemelerinin göreceği meşhud suçların muhakemesi sulh 
hakimi bulunmadığı zaman asliye mahkemesinde görülebileceği gibi asli
ye mahkemesiııin çalışın ıdığı zamanlarda bu mahkemeye aid işler sulh 
hakimi tarafından da görülebilir. 

Madde 16 Bu kanun hükümleri 1 birinci teşrin 1936 tarihinde yü 
rürıleğe lıaşlar. 

Madde 17 
memurdur. 

Bu kanunun hükümlerini icraya İcra vekilleri Heyeti 
( S O N ) 

Ceza Muhakenıeleri Usulü Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
Kanun No: 3207 Kabul tarihi : 71611937 

Madde 1 - Ceza Muhakemderi Usulü Kanunun 6 maddesi aşağıda ya
zılı şekillerde değiştirilmiştir. 

Madde 124 - Tevkif ve kefaletle salıverme hakkındaki kararlar sa
lahiyetli hakim tarafından verilir. 

Cumhuriyet Müddeiumumisinin tevkif talebine karşı maznunun mevkuf 
olmayarak tahkikatının icrasına ve t,,vkif ve tevkifin istirdadına ve kefa
letle salıvermeğe ve muhakemenin men'ine dair sorgu hakimi tarafından 
verilecek kararlar mt nsup olduğu asliye mahkemesi reısi veya hakiminin 
tasdikle tekemmül eder. 

Cumhuriyet müddeiumumisi selahiyetli olan merciden maznanun tev
kifini isteyebilir. Bu merci, red veya kabul hakkında bir karar vermeğe 
mecburdur. 

(SAN U V A R) 

Halk opereti ilk temsil 

BAY BAYAN 
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Türksözü 

"' 
TÜRKSÖZÜ 1 

IMatbaacıiıkl Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 
Kütüphanenizi gü. 

zelle:_,tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nef ıs 

1 LAN 

T A B 
* 

K1T AP 
* 

C t L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zaıif 
bir kapak bölgede an· 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab iş 1eriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfis 
bir şekilde en zarif hu· 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Tür ... sözü matbaa
sı "Türksözünden,, baş 

ka her boyda gazete. 
mecmua, tabeder. 
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Japon Matahal isi 
ikinci sahifeden artan -

pon gizli istihbarat dairesine men
sup olması ve pek Lüyük hizmetler 
de bulunmuş olmasıdır. 

Y oshiko Momoak, ufak tefek, 
geze! ve son derece z(ki bir kadın. 
dı. Hafızası pek kuwetli idi. Not 
almadan elıi altmış rakamı birden 
zihninde tutabiliyordu.Altı, yedi li
san konuşu) ordu. 

Son seneler zarfmd' çok faali · 
yet göstermişti. Her nerede bir is· 
yan çıksa bir bomba patlasa mut 
laka onun parmağı bulunuyordu. Bir 
kaç Korrli genç imparatorun mü j 
messillerinin bulunduğu tribüne bom 
ba attıkları zaman o hemen Kore~e 1 

git ti. f ki hafta sonra bu gençlerın ı 
bütün cürüm ortakları yakalandı, 
delige tıkıldi. Casus kadın, birer bi. 
rer hepisini ele vermişti. 

Genrral Tchang l'so Lini taşı· 1
1 

yan trenin lıombalandığı sırada Muk 
dendeydi. Fakat, hemen ortadan kay 
boluvc rmi~ti, 

~ov)'et ic;tihbaratına mensup 
bir çok zabitlt'r izini t<ı kip ettiklni 
t.aldc Lir türlii ele g• çirmenıişlcrdi. 

Sicil ilanı 
Adana Ticaret ve Sanayi 

odasın dan : I 
Türkiye ı, Bankası Adana Şubesi 

. 1 
Yukarıdaki unvanı ticaretle A- 1 

danada icrayı ticart>t etmekte olan 
Türkiye iş Bankası Aııonim Şirketi · 
Adana Şubesi namına imza vazına 
mezkfir şube müdürü Halim 1 osun 
ve muh~sebecisi Kemal Hüngen ve 
ikinci derecede imza sahibi lsamed 
din Yegana'nın selahiyettar olduk· 
ları tevdi olunan 9-12 - 1937 ta· 
rihli sirkülerle bildirilmiş olduğun· 
dan Ticuet kanunun 42 inci mad 
desi mucibince sicilli ticarete kayıt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

Sicil numarası : 21 
Tescil tarihi : 20- 12- 1937 

8815 

Adana Kulübünden : ı 

18112 937 günii ekseriyet olma 1 

dağından yıllık kongreıniz 25/ 121937 
cumaı tcsine bırakılmıştır . O giin 
saat 20 de sayın üyelerin Kulüpte 
bulunmaları rica olunur. 8814 

Bu daire zabitleı ir . iıı c n cesur, 
en kurnaz ve en muktedir olanla 
larından yüz kadarı seçilmiş, Lu ca 
sus kadınııı yakalanmasına memur 
edılmişti. 

ı San'atkar aranıyor 

Bunlar, sürek avına çıkar gibi 
etrafa yayıldılar. Her tarafı aradılar, 
tara.lılar Fakat bütiin gayrdleri 
boşa gitti. 

Ca us kadın, kah burada, kah 
kapı arkasında, dedikleri gibi bazan 
şurada, bazen bıır:lda görünüyor ve 
anide kayboluyordu. 

Tien-Tsinde saklandığı evi di · 
namitle havaya attılar. Fakat, o, giz 
li bir yoldan kaçmıştı. Bir kervanla 
beraber gittiği haber verildi. Ker. 
an mitralyöz ateşine tutuldu. Hal 
uki o, yolun kenarındaki dereye 
tıldı, kurtuldu. Her defasında ne 

1 

1 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban· 

kası Çırçır ve Prese fabrikaları Mü l 
dürlüğünden : ı 

Fabrikamıza 4 tesviyeci , 2 ma 1 

rangoz, l tenekeci, 1 boyacı alına· 1 

caktır. Taliplere işteki muvaffakiyet 
derecelerine göre gündelik veya ay · 
lık verilecektir. işi beğenilenlerle 
iş Müddetine göre mukavt le de 
yapılır. 

8810 

yapıp yapıp kaçıyordu. 
Nihayet, kantonlu 

kurşuniyle öldu: gitti. 

2 -3 

bir neferin 

Hastalarını her gün e&ki ~nuayenehanesinde 

kabul etmekted r. 

KAY ADELEN A · 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAYADELEN su 
lan ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

.. 

KAYA -DELEN 
KAY ADELEN su· 

ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has. 
saları haizdir . 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN SU· 

ları ve gazozları e· 
vinize kadar gönde
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY AD E
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. Eliyi.ık damacanalar : 100 kuruşa ev-
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelcn 
yıkanmaktadır 

nakleden vagonlar 1 er ı e<erde Kay ad elen suyu ile 
8495 97 

331 

sız DE 

• MI 
K 
• 
• 
• 

22 Kanunuevvel 1931 

; BENiM GIBf 

İÇİNİZ! ... 
MÜRACAAT: Rıza Salih Saray 

( Telefon No: 265 ) 16 ·· 30 

------------------------------------------------------

Somikok ve Kliple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
saf ve temiz kömür ucuz 
tan ve perakende satılır . 

olarak top-

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

7967 65 Belediye karşısında 

Seyhan Defter -
darlığından : "' 

Adananın Kara Göçer köyünden 1 

değirmenci Misisli Süleyman oğlu 
Osmanın 935, 936 ve 937 yılları 
nıuamele vergisinden Hazineye borç 
lu olduğu 702 lira 30 kurusu micı
dında vermediğinden dolayı Tahsi 
lat Komisyonunun 26/3, 937 gün ve 
269 sayılı kararına müsteniden mez 
kur köyde bulunan 200Q lira kıy · 
metinde 20 beygir kuvvetinde Dı· 
zel marka tek !aşlı bir adet kom· 
ple motorları hatzedilerek 14 12, 937 
Salı günü satışa çıka11 1 nıış ise de 
talip zuhur etmı. diğinden dolayı 

15/ 12 '937 gününden itibaren on 

bc-ş gü ıl müddetle tekrar müz.ayede 
ye çıkarılmış olduğunban 30 12 937 
Perşembe günü saat 15 d~ Merkez 
birinci tahsil şubesinde salı~ı icra 
edileceğinden ilan b'"deli ve bele· 
diye resmi alıcıya ait olmak üzere 
0 0 7,5 p:y akç1siltt birlikte şube 
Şefliğine müracaatlaıı ilan olunur. 

8805 17 - 22 

Kiralık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık

mazda dört odalı mubah, elektrik 
ve suyu bulunan ev kiralıktır. 

isti yenlerin idaremizde Fuat 
Nabiye müracaatları. 

TÜRK SÖZÜ 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

1 'L Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

1 - Dı~ nıeııı B \... etle r ı çin Ah<H 

bt el• li d< ği~nıcı ya ln ı z posta 111 .ı s r alı 

:w ın nı edil ı r. 

2 - ilanlar ıçin 
c;.ıal erlilmeliciir 

ın.ııcye mıı ra· 

1 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mat 
baamıza müracaat edilmesi. 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaan 

7. 

r 

i 
1 


